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Het Wereld Muziek Concours (WMC), dat sinds 
1951 iedere vier jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een 
ontmoetingsplek waar muzikanten en bezoekers met 
uiteenlopende achtergronden elkaar treffen en waar 
culturen samenkomen om in gezamenlijkheid muziek 
te maken. WMC biedt een platform voor een con-
cours op wereldniveau, maar staat ook voor verbin-
ding tussen mensen, voor waardevolle cross-overs in 
de blaasmuziek en voor interessante muzikale experi-
menten. 

WMC is in de kern een internationaal blaasmuziek-
festival met als basis de wedstrijden voor harmonie- 
en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, 
mars- en showbands en dirigenten. Tevens program-
meert WMC gedurende het vier weken durende festi-
val hoogwaardige orkesten en artiesten uit binnen- en 
buitenland op verschillende locaties in de stad en de 
regio die een dwarsdoorsnede laten zien van wat de 
blaasmuziek te bieden heeft.

Het Wereld Muziek Concours ontwikkelde zich 
gedurende de afgelopen zeventig jaar tot een begrip 
in de internationale muziekwereld; muzikanten en 
orkesten ontlenen aan hun deelname aan WMC status 
en aanzien. Succes in Kerkrade betekent dat ze zich in 
de vier daaropvolgende jaren wereldkampioen mogen 
noemen. Tevens vervult WMC al sinds jaar en dag een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van jurysystemen en 
wedstrijdformats en legt WMC de verbinding tussen 
professionele muzikanten en amateurs. Ook gaan er 
tijdens het festival invloedrijke en toonaangevende 
composities in première. De organisatie heeft kortom 
een aanjaagfunctie in de wereld van de blaasmuziek 
en is wereldwijd het meest prestigieuze festival voor 
de harmonie, fanfare, percussie en mars- en show. Het 
festival trekt iedere vier jaar meer dan 20.000 muzi-
kanten en zo’n 350.000 bezoekers naar Kerkrade.

1 Profiel, missie en visie van WMC

Missie WMC Kerkrade
“WMC ontwikkelt een kwalita-

tief hoogwaardig platform voor 
de blaasmuziek, waarin vernieu-
wing en verbinding de boventoon 
voeren. WMC staat open voor 
experimenten, is aanjager van 
nieuwe, waardevolle verbindingen 
en stimuleert de ontwikkeling van 
talent.”
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In de zeventig jaar dat het festival bestaat, heeft 
WMC bewezen dat het een relevante, misschien wel 
bepalende, speler in de wereld van de blaasmuziek is. 
Niettemin opereert WMC in een sterk veranderend 
speelveld, zowel aan de zijde van de deelnemers als 
aan de kant van het publiek. In het entertainment- en 
festivallandschap speelt beleving een bepalende rol. 
Een nieuwe tijdgeest vraagt om een herformulering 
van de visie van het festival. Aan de basis van deze 
hernieuwde visie ligt de gedachte dat WMC de wereld 
van de blaasmuziek open, transparant en nieuwsgierig 
tegemoet treedt en zich positioneert als facilitator 
voor wezenlijke ontwikkelingen in de sector. WMC 

is een wereldpodium dat experimenten uitlokt, waar 
culturen elkaar ontmoeten en dat in dienst staat van 
de muziek en van de muzikant. Het Wereld Muziek 
Concours is een internationaal blaasmuziekfestival 
en staat voor een interculturele uitwisseling in een 
inclusieve sfeer, waarbij interdisciplinariteit en interde-
pendentie tussen verschillende kunstvormen en cul-
tuuruitingen centraal staan. De intrinsieke waarde en 
de ontwikkeling van muziek als cultuuruiting vormen 
hierbij de leidraad. WMC staat voor de verbindende 
kracht van de blaasmuziek, ook in een maatschappelij-
ke context.

1.1 Missie



6

In het beleid dat WMC de komende jaren voert, zijn de hieron-
der genoemde kernwaarden leidend. Zij vormen de basisingredi-
enten voor de periode WMC 2021-2024. WMC heeft de uitgangs-
punten zoals omschreven in het Collegeprogramma ‘Vernieuwend 
Verbinden’ op deze manier verankerd. Hierbij onderschrijft WMC 
de waarden niet alleen, maar zijn deze leidend in de nieuw geformu-
leerde visie, missie en kernwaarden.  

Intercultureel
WMC creëert een plek waar culturen elkaar ontmoeten in een 

muzikale context. De organisatie stimuleert uitwisselingen en 
organiseert events waar mensen met verschillende achtergronden 
samen muziek kunnen maken.

Inclusief
Iedereen is welkom op WMC, ongeacht afkomst, geaardheid of 

beperking. WMC ziet het als een taak om iedereen samen te bren-
gen in een sfeer van muzikale verbroedering.

Interdisciplinair & Interdependent
Uitwisseling en verbinding tussen mensen, maar ook kunstdisci-

plines vinden we belangrijk. Muziek, theater, beeldende kunst, urban 
culture en dans: WMC moedigt het gebruik van ingrediënten uit 
diverse kunstvormen aan, zowel in de wedstrijden als in de line-up.

Intrinsiek
Muziek beschikt over veel intrinsieke kwaliteiten: muziek werkt 

verbeeldend, rustgevend of emotioneert. Ook draagt muziek bij aan 
de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Die kwaliteiten wil 
WMC benadrukken.

Innovatief 
Tijdens WMC voeren vernieuwing en innovatie de boventoon. 

WMC waardeert creativiteit en geeft deelnemers de vrijheid om 
out-of-the-box te denken en te experimenteren. 

1.2 Kernwaarden
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De hoofdactiviteit van stichting WMC Kerkrade is 
het organiseren van een vierjaarlijks festival met als 
kern een concours voor vrijwel alle disciplines in de 
wereld van de blaasmuziek. Sinds 2019 organiseert 
WMC ook een jaarlijks evenement onder de naam 
BLOW! by WMC Kerkrade. BLOW! is kleinschaliger 
– het is een vierdaags evenement met zo’n 20.000 
bezoekers – en is voornamelijk gericht op crossovers 
tussen uiteenlopende genres in de blaasmuziek. Het 
festival richt zich tevens nog duidelijker op verjonging 
en vernieuwing in de blaasmuziek. Verderop in het ac-
tiviteitenplan worden de doelstellingen en activiteiten 
van BLOW! verder toegelicht. 

Het Wereld Muziek Concours (WMC) is een blaas-
muziekfestival met als kern de wedstrijden. WMC be-
staat uit drie pijlers: line-up (concerten), wedstrijden 
en educatie & talentontwikkeling. WMC organiseert 
wedstrijden voor alle disciplines binnen de blaasmu-
ziek, organiseert jeugd- en talentontwikkelingspro-
jecten (incl. experimenten, cursussen en symposia) 
en programmeert nationale en internationale topor-
kesten, bands en muzikanten die de vele facetten van 

de blaasmuziek vertegenwoordigen. Altijd op zoek 
naar nieuwe invalshoeken en niet-alledaagse allianties 
tussen orkesten, ensembles en solisten. Blaasmuziek 
op het snijvlak van pop, rock, jazz en klassiek. Soms 
op het podium van het theater of de Rodahal, andere 
momenten op de markt in Kerkrade of bijzondere 
locaties in Zuid-Limburg en omstreken.

WMC vormt zo een podium dat amateurs en pro-
fessionals samenbrengt en unieke samenwerkingen 
tot stand brengt. Er zullen zich naar verwachting rond 
de 250 deelnemende amateurgezelschappen inschrij-
ven voor de verschillende wedstrijden. Uitgangspunt 
is dat er rond de 20.000 muzikanten actief zullen zijn 
tijdens het festival. De kwaliteit en omvang van het   
internationale festival en de onderlinge samenhang 
van de programmaonderdelen vormen een uniek ge-
heel dat nergens ter wereld wordt aangetroffen.

2 Activiteiten
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Zoals in de inleiding van dit activiteitenplan al is 
beschreven, is het de taak van WMC om een blaasmu-
ziekfestival te organiseren met een brede program-
mering, waarbij interactie (verbinding), verdieping en 
kwaliteit voorop staan. Een sterke en interessante pro-
grammering is en blijft de belangrijkste succesfactor 
voor het festival. De line-up voor 2021 zal bestaan uit 
optredens en concerten van (internationale) orkesten 
en -ensembles die een artistieke meerwaarde bieden 
voor WMC en de blaasmuziekwereld in zijn algemeen-
heid. Deze meerwaarde zal met name bestaan uit de 
verrijking en uitbreiding van het repertoire d.m.v. pre-
mières, maar ook het presenteren van interdisciplinai-
re mogelijkheden. De artistieke relevantie is leidend.

Het “buitenfestival” maakt hierbij integraal on-
derdeel uit van deze programmering. Alle locaties 
(Rodahal, theater, stadion, markt, park, etc.) vallen 
in 2021 onder de paraplu van het festival WMC. Er 
is dus geen sprake meer van een onderscheid tus-
sen hoofd- en randprogrammering, maar een totale 
festivalprogrammering waarbij over elke locatie en 
elk optreden artistiek is nagedacht. WMC kiest tijdens 
het nieuwe, jaarlijkse event BLOW! duidelijk voor een 
brede programmering, waarbij vele facetten van de 
blaasmuziek aan bod komen (symfonische blaasmu-
ziek, hippe brassbands, jazz/pop, böhmisch/mährisch, 
klassiek en mars- & show). Deze koers zet het festival 
ook in de periode 2021-2014 voort. Ook zal het urban 
culture-karakter, zoals dit onder andere in Heerlen 
wordt uitgedragen, een wezenlijke rol gaan spelen in 
deze programmering.

Door te kiezen voor de bovengenoemde verbre-
ding, waarbij ook blaasmuziek met een groot enter-
tainment gehalte ruimte gaat krijgen tijdens WMC, 
kan het festival een verbinding leggen tussen zowel 
entertainment als de artistiek interessante blaasmu-
ziek. Zo ontstaat er interactie tussen vermaaksmuziek 
en in artistiek-cultureel opzicht hoger aangeschre-
ven genres. WMC wil met de marktprogrammering 
aantonen dat het mogelijk is om via blaasmuziek een 
andere (nieuwe) doelgroep aan zich te binden, die ten 
tijde van een WMC vaak een bezoek aan de Rodahal 
of het theater overslaat. Het Woodstock der Blasmu-
sik festival in Ort im Innkreis (AT) geldt internatio-
naal als een schoolvoorbeeld van de combinatie van 
entertainment met hoogstaande blaasmuziek. WMC 
is inmiddels een alliantie aangegaan met Woodstock 
der Blasmusik. In gezamenlijkheid wordt er een nieuw 
wedstrijdonderdeel ontwikkeld met een aftrap tijdens 
BLOW! 2020 getiteld BLOW! to Woodstock (zaterdag 
11 juli) en in 2021 Copa Kapella. BLOW! to Woodstock 
krijgt een vervolg in 2022, 2023 en 2024 tijdens BLOW! 
by WMC. BLOW! staat voor verjonging, vernieuwing, 
verbinding, verdieping, samenwerking, interactie, 
inclusiviteit én niet te vergeten het toekomstbesten-
dige elan van WMC. Als WMC deze nieuwe identiteit 
(merk) wil toevoegen aan 2021 is het wenselijk om de 
BLOW! line-up ook te programmeren op de markt en 
in het park. BLOW! dient dan als merknaam voor alle 
buitenprogrammering ingezet te worden. 

Voor de line-up in de Rodahal en het theater 
(voorheen ook wel concertcyclus genoemd) zullen er 

2.1 Line-up

Opening WMC 2021
Het 19e WMC wordt ge-

opend met een concert van 
de philharmonie zuidneder-
land in samenwerking met 
de Oostenrijkse meesterper-
cussionist Martin Grubin-
ger. Voor het concert in de 
Rodahal is een arrangement 
gemaakt door roemrijk film-
componist John Williams. 
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uitsluitend concerten worden opgenomen door en 
voor de muzieksector in de meest brede zin. Elk con-
cert moét zijn relevantie voor de sector aan kunnen 
tonen. Een doorsnee programmering is voor WMC 
niet interessant genoeg. Experimenten en cross-overs 
door orkesten/ensembles met een artistiek hoog-
staand level en een grote diversiteit in stijl en richting 
zijn welkom. WMC streeft naar het verduurzamen 
van de gelegde nationale, internationale en Euregio-
nale verbindingen. Ambassadeurs van WMC, evenals 
de individuele leden van de Raad van Advies, zullen 
duidelijk in stelling worden gebracht om nationaal en 
internationaal deuren te blijven openen. Tevens zal er 
tijdens de line-up aandacht gegeven worden aan de 
maatschappelijke relevantie van de blaasmuzieksec-
tor. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met 
enkele belangrijke provinciale en nationale speerpun-
ten uit het cultuurbeleid. Het bestaande uitgangspunt: 
“géén twee concerten op één avond in Kerkrade” zal 
gehandhaafd blijven. Tijdens WMC 2021 is er ruimte 
voor professionele blaas- en symfonieorkesten. Zij 
doen veel aan repertoireontwikkeling en hebben een 
absolute voorbeeldfunctie voor de amateursector. 
Ook is er ruimte voor amateurorkesten die middels 
een uitzonderlijke programmering (premières, inte-
ressante solisten, interdisciplinaire verbindingen) een 
meerwaarde kunnen bieden aan het festival. 

WMC is facilitator van ontwikkelingen in de blaas-
muziekwereld. Het festival creëert randvoorwaarden, 
biedt een podium en functioneert in dienst van de 

muzikanten, de muziek en het publiek. De kracht van 
het merk WMC moet voortkomen uit deze activiteiten 
en het event dient voor zichzelf te spreken. WMC wil 
zich onderscheiden door lef te tonen in de program-
mering en ambitie aan de dag te leggen. Om een rol 
als facilitator te kunnen vervullen, is het noodzakelijk 
dat er innovatieve projecten plaatsvinden tijdens het 
festival. WMC wil culturele bruggen slaan en verbin-
dingen zoeken tussen verschillende kunstvormen, 
experimenteren en daarmee een laboratoriumfunctie 
kunnen vervullen.

In november 2020 presenteert WMC de lijst met 
orkesten die aan de wedstrijden deelnemen. Wed-
strijddeelnemers wordt tijdens het inschrijvingsproces 
tevens gevraagd of zij bereid zijn om concerten in de 
regio te verzorgen. Indien zij dit willen, worden ze in 
contact gebracht met externe organisaties, podia en/
of andere muziekverenigingen. Zo faciliteert WMC uit-
wisseling tussen culturele organisaties in de (Eu)regio 
en maakt het unieke concerten met (internationale) 
toporkesten mogelijk.  

Woodstock der Blasmusik
Woodstock der Blasmusik is 

– zoals de naam misschien al ver-
raadt – een vierdaags festival dat 
volledig draait om blaasmuziek. In 
het Oostenrijkse Ort im Innkreis 
verzamelen zich ieder jaar zo’n 
60.000 blaasmuziekliefhebbers 
op een groot festivalterrein. 
Het is het Pinkpop van de blaas-
muziek. Vanaf 2019 organiseert 
BLOW! samen met ons partner-
festival Woodstock der Blasmusik 
een wedstrijd.
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Het koppelen van een Artist in Residence aan 
meerdere uitvoeringen en educatieve projecten 
van WMC, zal een grote artistieke en communi-
catieve meerwaarde bieden. Tijdens WMC 2021 
verzorgt de Oostenrijkse meesterpercussionist 
Martin Grubinger als Artist in Residence een reeks 
concerten en workshops in Kerkrade. Grubinger is 
tevens jurylid tijdens de concertwedstrijden voor 
percussie-ensembles.

2.1.1 Artist in Residence

Kamermuziek vormt een wezenlijk onderdeel 
van de professionele blazerswereld. Kamermuzie-
kensembles met koper- en houtblazers zijn toon-
aangevend en verdienen derhalve een plek tijdens 
WMC 2021. Het festival zal hier dan ook aandacht 
aan schenken en enkele van deze ensembles 
programmeren alsmede inzetten voor de pijler 
Educatie en Talentontwikkeling. Naast de program-
mering in de Rodahal en het theater worden er 
ook concerten binnen Parkstad, Zuid-Limburg en 
de Euregio geprogrammeerd.

2.1.2 Kamermuziek en concerten

Buiten de Mars- en Showwedstrijden is het stadion 
bijzonder geschikt om optredens te programmeren 
met een groot entertainment gehalte. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een taptoe waarbij muziek, show en 
visuele effecten de bezoeker een andere beleving kun-
nen bezorgen dan de reguliere wedstrijden. Daarnaast 
dient het entertainment gehalte van de mars- en show-
wedstrijden te worden versterkt middels intermezzo’s 
en korte demonstratieoptredens tijdens pauzes en 
voorafgaand aan prijsuitreikingen in het stadion.

2.1.3 Stadion

Martin Grubinger
De jonge Oostenrijkse slagwerkspe-

cialist Martin Grubinger behoort tot de 
buitencategorie: hij geldt als een van de 
beste percussionisten ter wereld en geniet 
internationale faam. Een meesterpercus-
sionist die zich bedient van een breed 
scala aan muziekstijlen. Ondanks zijn jonge 
leeftijd zijn al een aantal stukken speciaal 
voor Grubinger gecomponeerd en geeft 
hij wereldwijd concerten ten overstaan 
van uitverkochte zalen. Daarbij is zijn spel 
zowel begeesterend als onnavolgbaar en 
bloedsnel. The New York Times noemde 
hem ‘the master of the high-speed chase’.



11

Het WMC is een blaasmuziekfestival met als basis 
de wedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, 
brassbands, percussie-ensembles, mars- en show-
bands en dirigenten. Overkoepelende doelstelling 
voor al deze onderdelen is het organiseren van kwali-
tatief hoogwaardige wedstrijden voor zowel nationale 
als internationale amateurorkesten, ensembles en 
muzikanten. WMC vormt voor veel groepen een waar-
devol vierjaarlijks ijkpunt waar zij hun niveau kunnen 
toetsen aan een gerenommeerde internationale jury. 
WMC streeft er ook in de periode 2021-2024 naar om 
deze positie als Olympische spelen van de blaasmuziek 
te behouden en te versterken. Dit doet de organisatie 
door te streven naar: 

1) meer internationale deelnemers; 

2) een objectievere jurering;

3) meer ruimte voor innovatie en 
 crossovers met andere kunstvormen. 

Interdependentie en interdisciplinariteit zijn hier-
bij kernwaarden. De wedstrijden van WMC moeten 
kortom interessant en inspirerend blijven voor een zo 
divers mogelijk scala aan amateurorkesten en muzi-
kanten. Dit kan alleen door zorgvuldig de vinger aan 
de pols van de tijdgeest te houden en voorop te lopen 
in de ontwikkeling binnen de sector.

2.2 Wedstrijden
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WMC is een internationaal evenement en dat moet 
zo blijven. Het streven is zoveel mogelijk nationalitei-
ten te laten deelnemen aan de mars- en showwed-
strijden. Voor internationale - en uiteraard ook voor 
Nederlandse deelnemers - is WMC een evenement 
van hoog niveau. Vooral voor internationale deel-
nemers moet er iets ‘te winnen’ zijn. Op het gebied 
van de mars is Nederland wereldwijd een belangrijke 
speler. De kwaliteit van de Nederlandse marskorpsen 
is bijzonder hoog. Op het gebied van de showsector 
is Nederland in vergelijking tot de rest van Europa een 
belangrijke speler. In veel Europese landen ligt het ni-
veau van de mars- en showkorpsen dan ook lager dan 
in Nederland. De Nederlandse mars- en showbands 
zijn niet zelden een inspiratiebron voor Europese 
muziekverenigingen. WMC wil een inspiratiebron zijn 
voor de minder ervaren en ontwikkelde deelnemende 
korpsen en heeft er mede om die reden voor gekozen 
om het aantal divisies waarin orkesten kunnen deelne-
men sterk uit te breiden, om zodoende de diversiteit 
en internationaliteit van de mars- en showwedstrijden 
te bevorderen.

Zo voegt WMC een jeugddivisie en een Second Di-
vision toe aan de mars- en showwedstrijden. Op deze 
wijze biedt WMC een groot spectrum aan bands de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijden. 
Deelnemers die voorheen laag scoorden in de first di-

vision of afzagen van deelname, kunnen nu meedoen 
op hun eigen niveau. Dit stimuleert de ontwikkeling 
van orkesten, geeft een impuls aan de sector en maakt 
het aantrekkelijk voor internationale orkesten van een 
lager niveau om deel te nemen.

Boven de reeds bestaande World Division, voegt 
WMC ook een Championship Division toe voor de 
meest competitieve bands in de afdelingen mars en 
show. De competitie voor showbands verloopt vol-
gens een prelims-finals structuur, met de finale op 
de laatste wedstrijddag van WMC. Deze structuur 
maakt het met name voor internationale deelnemers 
aantrekkelijker om af te reizen naar Kerkrade omdat 
zij zo vaker de kans krijgen om te spelen. De Cham-
pionship Division in de showafdeling biedt plaats aan 
maximaal 18 deelnemers. De 12 hooggeplaatste deel-
nemers tijdens de voorrondes, krijgen een plek in de 
finale. De nummers 13 tot en met 15 mogen meedoen 
in de World Division. Kwalificatie in de Championship 
Division vindt plaats op basis van het niveau en de 
kwaliteit van het showproduct. Tevens baseert WMC 
plaatsing in de Championship Division op in het verle-
den behaalde wedstrijdresultaten en via videobeelden. 
Het wedstrijdformat voor de andere divisies verandert 
niet. De mars- en marsparadewedstrijden verlopen 
niet volgens een prelims-finals structuur. 

2.2.1 Mars- en showwedstrijden
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De concertwedstijden in de Rodahal en het 
Parkstad Limburg Theater in Kerkrade zijn gericht op 
harmonie- en fanfareorkesten, brassbands en percus-
sie-ensembles. Deze afdelingen kennen ieder hun spe-
cifieke eisen. In de concertdivisie – de hoogste divisie 
binnen de verschillende disciplines – vinden verande-
ringen plaats. Tevens worden alle concertwedstrijden 
geclusterd per divisie. 

Clustering

Er wordt vanaf WMC 2021 gekozen voor clustering 
van alle wedstrijdonderdelen en divisies op specifieke 
dagen/weekenden. Deze clustering heeft een aantal 
voordelen. Het zal eenvoudiger worden om juryleden 
in te plannen voor de wedstrijden. Hierdoor kunnen 
vooral internationale juryleden efficiënter worden 
ingezet en hoeven zij niet twee of drie weken in 
Kerkrade te verblijven. De bereidwilligheid van een ju-
rylid om daadwerkelijk in te stemmen met de juryklus 
zal hierdoor worden vergroot. Voor deelnemers en 
publiek zal de wedstrijdbeleving en een objectiever 
gevoel van jurering groter zijn. Ook voor de juryleden 
zelf is het prettiger (in de vergelijking) om de optre-
dens dichter bij elkaar te krijgen. Ieder weekend wordt 
afgesloten met een prijzenceremonie waarbij alle 
uitslagen tegelijkertijd bekend worden gemaakt. Dit 
geeft ook de mogelijkheid om deze ceremonie meer 
cachet te geven en te omlijsten met optredens van 
professionele orkesten/ensembles. Voor alle deelne-
mers aan de concertwedstrijden zal er in januari 2021 
een loting plaatsvinden om te bepalen wie op welk 
moment speelt.

Concertafdeling

Binnen de Concertafdeling staat vooral beleving 
centraal. Het totaalprogramma moet tot doel hebben 
om een concertbeleving op het hoogste niveau te be-
werkstellingen. Daarbij zijn communicatie en emotie 
sleutelbegrippen. Aan de deelnemers in de concertaf-
deling vraagt WMC ook om elementen toe te voegen 
die de muzikaliteit versterken en waarmee een orkest 
zich kan onderscheiden van de rest. De ingeslagen 
weg van WMC 2017 wordt hiermee doorgezet. Inter-
disciplinaire elementen – cross-overs tussen kunstvor-
men - worden gestimuleerd en waar mogelijk gefacili-
teerd. De muzikale en artistieke prestatie blijft echter 
leidend voor de beoordeling.

De Concertafdeling kent, in tegenstelling tot de 
overige divisies, géén verplicht werk en de dirigent 
heeft de artistieke vrijheid om – binnen de gege-
ven tijd - een zo optimaal mogelijk programma te 
ontwikkelen. Toelating geschied na beoordeling van 
het artistieke portfolio, niet uitsluitend op basis van 
de algemene kwaliteit van het orkest. Een nieuwe         
commissie beoordeelt - onder strikte geheimhou-
ding – in 2020 dit artistiek portfolio. Daarna volgt pas 
toelating tot de wedstrijden in de Concertafdeling.

In de Concertafdeling bestaat het juryteam uit een 
vijftal gerenommeerde (internationale) juryleden: vier 
musici en één expert muziekdramaturgie, visualisatie 
en/of regie. Laatstgenoemde jureert zonder partituur. 
De vijf juryleden overleggen niet tijdens het concert 
en bevinden zich in gescheiden ruimtes. 

In 2021 worden de Percussiewedstrijden uitgebreid 
met een Concertafdeling, waarmee nu ook voor de 
topensembles de mogelijkheid gecreëerd wordt om in 
de Rodahal een concert op het hoogste niveau neer te 
zetten. WMC stimuleert hiermee de verdere ontwik-
keling van de percussiesector. 

Divisies 1,2 en 3

Tijdens WMC 2021 vervalt het inspeelwerk in de 
1ste, 2de en 3de divisie. Dit wordt vervangen door een 
keuzeprogramma binnen de vastgestelde tijd. Het 
totaalprogramma bestaat zodoende uit een verplicht 
werk en een vrij te kiezen programmadeel. Het pro-
grammeren van een solistisch werk behoort ook tot 
de mogelijkheden, waardoor de verhoging van con-
certbeleving zoals we die in de concertafdeling heb-
ben doorgevoerd ook voor de overige divisies moge-
lijk wordt.

Copa Kapella

In samenwerking met het festival Woodstock der 
Blasmusik in Oostenrijk wordt er een geheel nieuw 
wedstrijdonderdeel geïntroduceerd op WMC. Deze 
wedstrijd, Copa Kapella, wordt georganiseerd voor 
een tak van blaasmuziek die eerder nog geen plek had 
op WMC, namelijk een wedstrijd voor bands met een 
grote entertainmentwaarde. Tijdens de editie van 2021 
wordt de eerste keer een wedstrijdonderdeel geor-
ganiseerd op de markt in Kerkrade, dat ook nog eens 
gratis toegankelijk is. WMC verbindt op die manier 
de bezoekers van de markt aan het wedstrijdgedeel-

2.2.2 Concertwedstrijden
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te van WMC en laat ook hen ervaren hoe spannend 
deze concoursen en wedstrijden zijn. Mede dankzij de 
stemfunctie in de WMC-app wordt ook een actieve 
houding van deze bezoeker gestimuleerd. 

Uit alle inzendingen kiest WMC tien halvefinalis-
ten. Het publiek stemt vervolgens via de website op 
hun favoriete bands. Uiteindelijk spelen de vijf hoogst 
gewaardeerde bands op de markt in Kerkrade. Ook 
worden er uit deze vijf nog twee bands gekozen door 
een onafhankelijke jury. De in totaal vijf finalisten 
gaan op zaterdag 17 juli 2021 met elkaar strijden voor 
de winst tijdens de finale van Copa Kapella. Een jury, 
die bestaat uit de festivaldirectie van Woodstock der 
Blasmusik, de artistieke leiding van WMC en een pro-
minente artiest, bepaalt de winnaar. De winnaar krijgt 
een podiumplek tijdens het Woodstock der Blasmusik 
in het daaropvolgende jaar. 

Met Copa Kapella speelt WMC in op een ont-
wikkeling in de sector waarbij blaasmuziek en lichte 
(entertainment) muziek steeds verder naar elkaar 
toegroeien. Blazers krijgen een steeds prominentere 
plaats binnen bands die voornamelijk gericht zijn op 
het bieden van entertainment en zich begeven op 
het vlak van de jazz, rock en soul. Populaire bands als 
Broken Brass Ensemble (NL), Meute (D) en Querbeat 
(D) spelen opzwepende popmuziek met blaasmu-
ziek als basis. Ook de groeiende populariteit van de 
böhmisch-mährische muziek krijgt hierbij een plat-

form. De toenemende populariteit van deze genres 
inspireerde de WMC-organisatie om, in samenwerking 
met Woodstock der Blasmusik, dit wedstrijdonderdeel 
te gaan organiseren. 

Dirigentenwedstrijd

De ontwikkeling van professioneel dirigeertalent 
is een van de belangrijkste middelen om de sector 
te ontwikkelen en staat al sinds 1970 hoog in het 
WMC-vaandel. Ook tijdens de 19de editie van het fes-
tival organiseert WMC, in samenwerking met de Bond 
van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), een 
Internationale Dirigentenwedstrijd. Rode draad van de 
wedstrijd vormt het observeren van de deelnemende 
dirigenten in zoveel mogelijk verschillende dirigeer 
situaties. Deelnemers aan de wedstrijd dirigeren ver-
schillende soorten samenstellingen: van een professi-
oneel- en top amateurorkest tot kleinere ensembles. 

Copa Kapella
De wedstrijd staat open voor 

bands van over de hele wereld, 
zolang blaasmuziek maar een 
belangrijke rol speelt. Het maakt 
niet uit welke muziekstijl de band 
speelt, zolang er maar minimaal 
vier blazers in de band zitten. Van 
böhmisch-mährisch tot pop, jazz en 
funk: het kan allemaal. Het is aan de 
band om de toeschouwers en de 
jury te entertainen met blaasmuziek 
van hoog niveau. 
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Vanaf 2019 organiseert WMC het jaarlijkse festival 
BLOW by WMC!. Een format dat modulair is van aard, 
dat wil zeggen: de verschillende onderdelen (concer-
ten, wedstrijden, cursussen, programmering op de 
markt) kunnen zowel eigenstandig alsook gecombi-
neerd georganiseerd worden. Op deze manier kan 
WMC jaarlijks een programma vormgeven dat aansluit 
op ontwikkelingen en behoeften in de (internationale) 
blaasmuzieksector en de (Eu)regio, met als hoofddoel 
zoveel mogelijk facetten van de blaasmuziek te pre-
senteren aan een groot en breed publiek: zowel aan 
het algemene publiek in de regio alsook aan de blaas-
muziekliefhebbers. 

Met dit evenement wordt de doelgroep van het 
festival verbreed, verjongd en bestendigd. De activi-
teiten hebben een grotere impact dan eerdere acti-
viteiten die in de jaren tussen het grote vierjaarlijkse 
evenement plaatsvonden, hebben een internationaler 
karakter en leggen eerst en vooral de verbinding 
tussen de verschillende uitingen van de blaasmuziek. 
Daarbij speelt WMC in op ontwikkelingen die zowel 
nationaal als internationaal in de blaasmuziek gaan-
de zijn. WMC neemt met deze programmering een 

voortrekkersrol en toont nóg sterker dat blaasmuziek 
vele vormen kent. BLOW! is zo een laboratorium voor 
nieuwe samenwerkingen en waardevolle crossovers. 

Om aan te sluiten bij andere culturele initiatieven 
en in te spelen op de recente ontwikkeling van het 
centrum van Kerkrade, is ervoor gekozen de activi-
teiten te centreren rond de binnenstad en gebruik 
te maken van het geheel vernieuwde theater (HuB). 
Niettemin is de programmering van BLOW! gericht op 
een breed publiek binnen de (Eu)regio. 

Tevens draagt BLOW! bij aan de naamsbekendheid 
van WMC onder een breder en meer divers publiek. 
BLOW! houdt het WMC-gevoel levend tijdens de 
tussenliggende jaren en draagt bij aan de verdere 
profilering van Kerkrade als Klankstad en Limburg als 
blaasmuziekprovincie. 

2.3 Activiteiten 2022, 2023, 2024

Advendo Sneek in Aken - WMC 2017
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WMC is al bijna zeventig jaar verankerd in de regio 
Parkstad en Zuid-Limburg, maar manifesteert zich 
al even zo lang op een wereldwijd niveau. Naast een 
consistente groep van zo’n 350 duizend bezoekers uit 
de Euregio, staat WMC in contact met meer dan 20 
duizend muzikanten die deelnemen aan WMC. WMC  
opereert dus zowel global als local, oftewel: glocal. 
Daarmee neemt het festival een unieke positie in ten 
opzichte van concurrenten in de regio en daarbuiten. 
De meeste festivals functioneren hooguit op landelijk 
niveau, maar trekken geen bezoekers of deelnemers 
uit het buitenland. 

WMC heeft tijdens de afgelopen editie van het 
festival laten zien dat zij haar achterban – lokaal, regio-
naal en internationaal - steeds beter weet te bereiken. 
De cijfers uit de Evaluatie WMC 2017 tonen een sterke 
groei in het aantal volgers op social media – met 
name internationaal. De livestream van de mars- en 
showwedstrijden werd in meer dan 70 landen beke-
ken. Al deze zaken – het grote aantal bezoekers en 
deelnemers, de vruchtbare en unieke mix van global 
en local en het bijzonder grote bereik van de social 
media-kanalen – zijn kwaliteiten die WMC verder zal te 
ontwikkelen. 

3 Publieksbereik & Participatie

Doelgroepen
De doelgroep van WMC bestaat hoofdzakelijk uit:
• Muzikanten en dirigenten die deelnemen aan WMC;
• Liefhebbers van (symfonische) blaasmuziek en slag-

werk; 
• Liefhebbers van moderne blaasmuziek (pop, jazz, 

brass) en volkstümliche blaasmuziek. 
• Generiek geïnteresseerde festivalbezoekers

Binding
Om genoemde doelgroepen nog sterker aan het  

     festival te verbinden zet de organisatie versterkt  
     in op:

•  de hospitality en ontvangst van (internationa-
le) deelnemers en bezoekers;

• het vergroten van de internationale doelgroep 
door middel van intensivering van de  interna-
tionale acquisitie; 

• een sterkere, samenhangende programme-
ring neer te zetten voor bestaande en nieuwe  
doelgroepen;

• de bouw van een sterke online-community.
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De kernwaarden als inclusiviteit en inspiratie wor-
den tevens gereflecteerd in de wijze waarop WMC 
haar bezoekers en muzikanten ontvangt. Uit gesprek-
ken met deelnemers en bezoekers is gebleken dat er 
meer behoefte is aan plekken waar muzikanten en 
blaasmuziekliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten. De 
verbroederingsgedachte die WMC al sinds haar op-
richting in 1951 hoog in het vaandel voert, vormt hier-
bij nog altijd het uitganspunt. Met name buitenlandse 
orkesten en individuele muzikanten hechten bijzonder 
veel waarde aan de huisvesting, de mogelijkheden 
om de omgeving of nabijgelegen steden of attracties 
te bezoeken en aan het leggen van contacten met 
andere deelnemers en bezoekers. Door versterkt in te 
zetten op hospitality profileert WMC zich verder als 
een interculturele ontmoetingsplaats voor de wereld. 
Het bieden van goede slaap- en verblijfsvoorzieningen, 
diverse en kwalitatieve maaltijden en beter reismoge-
lijkheden, leidt tot meer deelnames uit het buitenland 
en zodoende een grotere culturele en muzikale diver-
siteit van het festival. 

De gastvrijheidsgedachte dient door te klinken in 
alle facetten van het festival: zowel in de wedstrijden 
als in de ontvangst en de horeca. Belangrijk hierbij is 
dat deelnemers een vast aanspreekpunt krijgen waar 
zij – naar analogie van Apples digitale assistent Siri – 
met al hun vragen terecht kunnen. Een goed georga-
niseerde hospitality moet bijdragen aan het open en 
inclusieve karakter van WMC, moet een grotere doel-
groep verbinden aan het festival en moet bijdragen 
aan de positionering van Limburg als bourgondische 
en gastvrije muziekprovincie in Nederland en Europa. 

WMC Village

Het Hertenpark, dat zich op een steenworp bevindt 
van de Rodahal en Theater Kerkrade, is het muzikale 
hart van de 19de editie van het festival, die samenvalt 
met het 70-jarig bestaan. Het WMC Village dient voor-
al als ontmoetingsplek waar muzikanten en bezoekers 
samenkomen, samen kunnen eten en in gezamen-
lijkheid kunnen musiceren. Deelnemende orkesten 
worden in het Village gastvrij verwelkomd en krijgen 
er de mogelijkheid om voor en na hun optreden work-
shops te volgen of een pop-upoptreden te geven. Met 
de toevoeging van een Village wil WMC een sterkere 
band tussen de deelnemers en de stad creëren door 
muzikanten een aantrekkelijke plek te bieden dicht bij 
het stadscentrum. Door zo veel mogelijk activiteiten 
in de stad samen te brengen, wil de organisatie het 

WMC-gevoel versterken en de aantrekkelijkheid van 
het festival voor bezoekers en deelnemers vergroten. 
Het feestje achteraf, zo bleek uit gesprekken met 
deelnemers, is namelijk net zo belangrijk als de wed-
strijddeelname. 

Verblijf

Vanaf het moment van inschrijving worden deel-
nemers ondersteund bij al hun vragen met betrek-
king tot verblijf, verzorging, recreëren, toerisme en 
vervoer. Een contactpersoon van WMC ondersteunt 
de deelnemer bijvoorbeeld bij het zoeken naar een 
geschikte verblijfslocatie in de regio die past bij de 
wensen en het budget van een orkest. Dat kan een 
overnachting zijn in een hotel, maar ook in een door 
WMC ingerichte groepslocatie. Van wezenlijk belang 
is dat alle locaties die WMC aanbiedt – zelf of van 
derde – aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Ook wordt 
de deelnemer ondersteunt bij het organiseren van 
vervoer van- en naar de verblijfsaccommodatie en 
naar attracties in de buurt. WMC stimuleert hiermee 
het bezoek aan attracties als SnowWorld (Landgraaf), 
GaiaZoo (Kerkrade) en andere dagactiviteiten. Tevens 
faciliteert WMC bezoeken aan dorpen en steden in de 
Euregio, maar ook daarbuiten. Voor deelnemers uit 
Amerika of Azië is een bezoek aan Amsterdam, Parijs 
of Düsseldorf vaak een belangrijke reden om af te rei-
zen naar Nederland. WMC wil hiermee Limburg verder 
profileren als aantrekkelijke toeristische bestemming 
in het hart van Europa en verder bekendmaken onder 
doelgroepen binnen Nederland. 

Vervoer

Om de gastvrijheid van het festival en de stad te 
versterken zoekt WMC de samenwerking met ver-
voerders die kunnen bijdragen aan een goede infra-
structuur rond WMC. De organisatie maakt afspraken 
met vervoerbedrijven over het vervoer van bezoekers 
van en naar de stad. Zo stimuleert WMC het gebruik 
van openbaar vervoer, ontmoedigt het gebruik van de 
auto en maakt het festival bereikbaar voor een brede-
re doelgroep. Ook verzorgt WMC een betere verbin-
ding tussen de verschillende (wedstrijd)locaties door 
middel van een pendeldienst. Zo kunnen bezoekers en 
deelnemers zich makkelijker door de regio bewegen. 
WMC ondersteunt tevens deelnemers bij het organi-
seren van hun reis van de luchthaven naar Kerkrade. 

3.1 Hospitality tijdens WMC
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Het Wereld Muziek Concours bedient met haar 
programmering een divers publiek, zowel nationaal 
en internationaal. Doelstelling van de organisatie in 
de periode 2021-2024 is om de doelgroep verder te 
verbreden door alle genres binnen de blaasmuziek aan 
bod te laten komen. Innovatie en interdisciplinariteit 
zijn hierbij sleutelbegrippen. Aan publiekzijde vergroot 
dit de belangstelling voor blaasmuziek. Voor deelne-
mers wil WMC een bron van inspiratie vormen door 
ze in aanraking te brengen met nieuwe ontwikkelingen 
binnen de blaasmuziek. Dit draagt bij aan de plurifor-
miteit binnen de sector. WMC tracht in haar program-
mering voortdurend te zoeken naar unieke, internatio-
nale acts van een hoge artistieke relevantie, die niet of 
nauwelijks op andere Nederlandse podia te zien zijn.

Met de introductie van het jaarlijkse festival BLOW! 
By WMC Kerkrade, vergroot de organisatie zijn doel-
groep. BLOW! staat voor vernieuwing en verjonging 
in de blaasmuziek, houdt ontwikkeling in de sector 
scherp in de gaten en richt zich op een brede doel-
groep in de Euregio. BLOW! toont een kleurrijke 
dwarsdoorsnede van wat blaasmuziek te bieden heeft 
en zet in op een interdisciplinaire samenwerkingen en 
crossovers tussen genres. Het festival tracht tevens de 
grenzen te slechten tussen amateurgezelschappen en 
professionele orkesten door samenwerkingen te sti-
muleren en beide doelgroepen een podium te bieden. 
Doelstelling is met name om de veelkleurigheid van de 
blaasmuziek te tonen en daarmee de doelgroep van 
WMC te verjongen en te verbreden. BLOW! vormt 
met name voor de doelgroep tussen 18 en 35 jaar een 
laagdrempelige introductie tot de blaasmuziek omdat 

in het festival sterk de nadruk ligt op popmuziek en 
jazz. BLOW! wakkert ook in de tussenliggende jaren 
het ‘WMC-gevoel’ aan en biedt vaker een podium bie-
den aan blaasmuzikanten van uiteenlopende muzikale 
achtergronden. Hiermee wil WMC haar relevantie 
zowel binnen de sector als in de (Eu)regio bestendi-
gen en vergroten.

Tijdens WMC worden vele activiteiten georgani-
seerd. WMC vindt dat daarbij activiteiten voor bijzon-
dere doelgroepen niet mogen ontbreken. Zo is er ook 
dit keer een werkgroep aan de slag met de voorberei-
ding van een zogenaamde paramusica-dag. De orkes-
ten die hieraan deelnemen bestaan uit muzikanten 
met beperkingen. Zij werken in het algemeen in de 
sociale werkvoorziening. WMC vindt het van belang 
om ook deze groep een podium te bieden. 

In 2021 gaat WMC actief op zoek naar mensen 
die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met 
blaasmuziek. Zo gaat de organisatie naar scholen in 
achterstandswijken om daar in samenwerking met 
Klinkend Perspectief (een muziekproject van gemeen-
ten, scholen en muziekscholen) schoolkinderen en 
hun ouders kennis te laten maken met WMC en met 
blaasmuziek. Daarnaast worden er een aantal concer-
ten en workshops georganiseerd op locatie, waarbij 
het belangrijkste criteria is dat hier niet eerder zulke 
concerten georganiseerd werden, om zodoende een 
nieuwe doelgroep kennis te laten maken met WMC. 
Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan het COA in 
Maastricht of het AZC in Heerlen. 

3.2 Programmering

Markt Kerkrade
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Broken Brass Ensemble

Nishihara High School Marching Band

Valvetronic Brassband

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
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Een van de belangrijkste doelstellingen van het 
WMC is het binnenhalen van meer internationale 
deelnemers. Het 18e WMC 2017 was in vele opzichten 
een succes. Het internationale karakter van het WMC 
dient structureel te worden uitgebreid. Wil het WMC 
haar status als toonaangevend festival op mondiaal 
niveau voor alle wedstrijdonderdelen behouden en 
uitbreiden, dan dient veel energie te worden gestoken 
in het onderhouden, versterken en vernieuwen van 
internationale contacten en netwerken.

De resultaten van deze inspanningen moeten in 
2021 en 2025 zichtbaar zijn. In 2019 zijn al diverse 
buitenlandse missies ondernomen om hier aandacht 
aan te besteden. In 2020, 2022, 2023 en 2024 zal WMC 
verdere internationale reizen ondernemen. Dit, omdat 
internationale bands die het WMC willen bezoeken, 
een artistieke en organisatorische voorbereiding van 
ten minste twee jaren nodig hebben. Het binnenha-
len van bands uit Noord-Amerika (VS en Canada) en 
Zuidoost-Azië (Thailand, Japan, Indonesië, etc.) heeft 
prioriteit. In deze landen vinden we de bands van 
goede tot zeer hoge kwaliteit. Voor Nederlandse en 
Europese bands (met name show- en marchingbands) 
zijn dat de voorbeelden en voorlopers. 

Gelet op maatschappelijke, politieke en economi-
sche ontwikkelingen (nationaal en internationaal) zijn 
de ambities om zichtbaarder te worden op het we-
reldtoneel als toonaangevend internationaal festival 
en het vergroten van de aantrekkingskracht op inter-
nationale bands, ambitieus. WMC kan en mag de ogen 
niet sluiten voor deze ontwikkelingen. Het aantrekken 
van één of meerdere topbands uit Noord-Amerika en 
Zuidoost-Azië zal hierdoor niet eenvoudig zijn. Het is 
van belang – reeds in een vroeg stadium – doelgericht 
te netwerken om de naamsbekendheid en de aantrek-
kingskracht van het WMC te vergroten, o.a. door een 
gerichte marketingstrategie. 

Het bezoeken van grote, toonaangevende inter-
nationale evenementen, zoals o.a. The Midwest Clinic 
in Chicago is een van de (zo niet belangrijkste) tools. 
Dergelijke evenementen zijn the-place-to-be voor 
het maken van nieuwe en bestendigen van bestaan-
de contacten alsmede het promoten van het WMC. 
Belangrijke spelers uit onze doelgroep bezoek deze 
evenementen: internationale organisaties, bandma-
nagements, reisagenten, etc.                                                                       
              

Naast gesprekken met internationale organisaties en 
reisagenten gaat WMC ook in gesprek met de bands 
zelf en hun artistieke en zakelijke leiders. 

WMC streeft er naar nationale en internationale 
bands van hoge kwaliteit naar Kerkrade te halen. Im-
mers, het WMC staat naast haar internationale karak-
ter ook bekend als kwalitatief hoogstaand evenement. 
Het niveau van deelnemers uit landen in Zuid-Amerika, 
de Baltische staten en Zuid-Afrika staan echter niet 
in verhouding tot de kwaliteit van het merendeel van 
de deelnemers uit Zuidoost-Azië en Noord-Amerika. 
Dit neemt echter niet weg dat deelname van bands 
uit de kwalitatief mindere landen voor het WMC een 
significante meerwaarde heeft, daar waar het gaat om 
het internationale karakter van het festival en niet te 
vergeten de de impuls die dit geeft aan het WMC, de 
stad Kerkrade en de provincie Limburg als ‘blaasmu-
ziekprovincie’ pur sang. 

3.3 Internationale acquisitie 
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Om de positie en naamsbekendheid van WMC 
nationaal en internationaal te versterken, zet de 
organisatie in op het vergroten van de online-commu-
nity. Tevens krijgen verschillende onderdelen van het 
festival een interactief karakter. 

De wedstijden, zowel de concertwedstrijden als de 
mars- en showwedstrijden, worden live uitgezonden 
via verschillende online-kanalen. WMC kiest hier mede 
voor om vooral de internationale doelgroep beter te 
kunnen bedienen. Tevens sluit de organisatie hiermee 
aan op een bredere trend binnen de hafabra-wereld: 
livestream zijn bij concoursen eerder regel dan uitzon-
dering. Tijdens WMC 2017 kon de livestream vanuit 
het Parkstad Limburg Stadion rekenen op meer dan 
350.000 kijkers verdeeld over zeven wedstrijddagen. 

WMC lanceert in de aanloop naar het festival in 
2021 een nieuwe app voor iPhone en Android die 
voorziet in de belangrijkste informatie over het fes-
tival (programma, bereikbaarheid), maar toont ook 

bijvoorbeeld de werken die de orkesten spelen tijdens 
hun wedstrijddeelname. Ook krijgt de app een stem-
functionaliteit waarmee bezoekers en kijkers van de 
mars- en showwedstrijden kunnen stemmen op hun 
favoriete band. Hiermee wil WMC de interactie tussen 
publiek, deelnemer en jury vergroten en publiek nog 
meer betrekken bij de wedstrijden. 

3.4 Online community

Deelnemers WMC 2013 - 2017
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Een wezenlijk onderdeel van het Wereld Muziek 
Concours is de pijler Educatie & Talentontwikkeling. 
Deelname aan de wedstrijden vormt een educatieve 
ervaring voor zowel individuele muzikanten als voor 
orkesten. WMC biedt een podium waarop ze vierjaar-
lijks hun vaardigheden en voortgang kunnen toetsten 
aan een professionele, internationale jury. Het inten-
sieve voorbereidingstraject en het toetsingsmoment 
op het podium dragen bij aan de ontwikkeling van 
amateurmuzikanten en -orkesten. 

WMC biedt tijdens het festival vele mogelijkheden 
aan jong talent om zich te presenteren aan een breed 
publiek, zich te oriënteren op internationale ontwikke-

lingen en te leren van de talloze aanwezige internatio-
nale topmusici.

Om de ontwikkeling in de sector verder voort te 
stuwen organiseert WMC tevens educatieve activitei-
ten voor zowel jeugdigen als volwassenen onder de 
titel WMC Academy. Doelstelling is om de kennis en 
vaardigheid van muzikanten te vergroten in een inter-
culturele omgeving en het bieden van een podium aan 
(jong) talent en amateurmusici. Middelen hiertoe zijn 
workshops van gerenommeerde artiesten, master-
classes van dirigenten, muzikanten of componisten en 
optredens in het WMC Village of in de regio. Inspiratie 
en uitwisseling zijn hierbij sleutelbegrippen. 

4 Educatie & Talentonwikkeling

WMC organiseert aan het begin van het festival in 
2021 verschillende unieke activiteiten voor nationale 
en internationale jeugdorkesten. Naast het geven van 
een of meerdere concerten, krijgen jeugdorkesten de 
mogelijkheid om workshops en masterclasses bij te 
wonen van toonaangevende musici, maar misschien 
nog veel belangrijker: de kans om geïnspireerd te ra-
ken door andere muziekculturen. Daarin staan uitwis-
seling van deze muziekcultuur en repertoire centraal. 
De deelnemers verblijven als onderdeel van de nieuwe 
hospitality-formule samen op één locatie. Hiermee sti-
muleert WMC contact tussen jonge muzikanten met 
verschillende culturele en sociale achtergronden. Het 

ontwikkelen van 21st century skills als samenwerken, 
presenteren en communiceren, is tijdens educatieve 
projecten van WMC net zo belangrijk als het vergro-
ten van de muziekinhoudelijke kennis.

Basisonderwijs

De eerste twee weken van WMC 2021 vallen nog 
binnen het schooljaar. Zodoende heeft WMC tevens 
de ambitie om ook basisschoolleerlingen bij het festi-
val te betrekken. In Kerkrade, Landgraaf en Brunssum 
worden door Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) 
op basisscholen, onder de noemer Klinkend Perspec-

4.1 WMC Academy
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tief, muzieklessen en projecten voor kinderen tot 12 
jaar georganiseerd. SMK, het basisonderwijs, de bui-
tenschoolse opvang, de amateurmuziekgezelschappen 
en de gemeenten werken hierin samen. In 2021 wordt 
er een WMC-project toegevoegd aan dit curriculum 
om de band tussen de organisatie en de scholen te 
consolideren. De inhoud van het project is maatwerk 
en is afhankelijk van de culturele en muzikale achter-
grond van de deelnemende jeugdorkesten. Inzet is dat 
het project vakoverschrijdend is, met als hoofddoel 
basisschoolleerlingen te enthousiasmeren voor blaas-
muziek en het WMC. 

Internationale Dirigentencursus

De dirigentencursus die WMC sinds 1970 organi-
seert, biedt een uniek en waardevol podium waarop 
zowel nationaal als internationaal talent zich kan 
ontwikkelen. Deelnemers krijgen de mogelijk om met 
orkesten en ensembles te musiceren en studeren en 
krijgen feedback van gerenommeerde docenten uit de 
professionele muziekwereld. De cursus loopt paral-
lel aan de dirigentenwedstrijd. Ook bij dit onderdeel 
speelt interculturele uitwisseling een wezenlijke rol. 
Doel van de dirigentencursus is het (door)ontwikkelen 
van talent, maar ook het vergroten van de culturele 
bagage van de student. Tevens wil WMC op deze wijze 
dirigenten de kans bieden om in een vroeg stadium 
van hun carrière een internationaal netwerk op te 
bouwen. WMC ontwikkelt en organiseert de diri-

gentencursus in nauwe samenwerking met de Bond 
van Orkestdirigenten en Instructeurs. Parallel aan de 
dirigentencursus organiseert WMC een wedstrijd voor 
dirigenten. Tussen de cursus en de wedstrijd zal, waar 
relevant, uitwisseling plaatsvinden. 

World Youth Brassband

Ook wordt er voor de eerste keer tijdens het WMC 
een World Youth Brassband geformeerd. De jonge 
koperblazers en slagwerkers repeteren een week lang 
in een volledige brassbandbezetting onder leiding van 
een gerenommeerd dirigent en coach uit de brass-
bandwereld. Het programma bestaat uit aansprekend 
brassbandrepertoire. Dit gelegenheidsorkest krijgt 
onder meer een prominente plek op het podium van 
de Rodahal tijdens het openingsweekend van WMC 
(tevens het weekend waarin de brassbandkampioen-
schappen plaatsvinden). 

Youth Camp

Tijdens het jeugdkamp Mars en Show – onder de 
titel Youth Camp - brengt WMC jonge showbandleden 
(8 tot 16 jaar) bij elkaar tijdens een uitwisselingsweek 
in en rond Abdij Rolduc in Kerkrade. Doel is om leden 
te inspireren en kennis te laten maken met Mars- en 
Showleden uit de hele wereld. Naast een inhoudelijke 
cursus is er ook ruimte voor culturele uitwisseling. 

WMC genereert in aanloop naar het festival een 
groot aantal compositieopdrachten voor verschillen-
de disciplines in de blaasmuziek. Daarmee levert de 
organisatie een wezenlijke bijdrage aan de ontwik-
keling van repertoire voor de sector, maar ook in de 
ontwikkeling van individuele componisten. Succesvolle 
componisten hebben hun carrière mede aan WMC te 
danken. WMC kiest er in 2021 voor om met name de 
derde divisie een impuls te geven op het gebied van 
nieuw repertoire, hetgeen ook aansluit bij de nationale 
behoefte van de KNMO. Harmonie, Fanfare en Brass-
bands krijgen in deze divisie een nieuw gecomponeerd 
verplicht werk, geschreven door vooraanstaande 
internationale componisten. Er is met name voor de 
orkesten in deze divisie behoefte aan nieuw repertoi-
re. 

Ook voor de eerste divisie harmonieorkesten 
wordt er in opdracht van WMC een nieuwe com-
positie geschreven in samenwerking met Adams 
Muziekcentrale. Adams bestaat in 2020 vijftig jaar en 
schenkt WMC, en daarmee ook de blaasmuzieksector, 
een nieuw werk dat als verplicht werk dient tijdens de 
wedstrijden in de eerste divisie.

In 2021 worden de compositieopdrachten gespon-
sord door Stichting Cron, stichting Vrienden van het 
WMC, Uitgeverij Hall Leonard, Muziekcentrale Adams 
en componist Jan de Haan. 

4.2 Compositieopdrachten
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Bij het vormgeven en uitvoeren van de activiteiten 
in dit activiteitenplan, zet WMC in op diverse vormen 
van samenwerking. Door de vele facetten van WMC 
loopt de aard en noodzaak van deze samenwerkingen 
erg uiteen. Er zijn verschillende (vak)gebieden waar-
mee WMC samenwerkt. Denk aan artistiek inhoudelij-
ke samenwerkingspartners, organisatorische partners, 

leveranciers, instellingen en stichtingen, scholen en 
conservatoria maar bijvoorbeeld ook toeristische 
instellingen en logistieke bedrijven. Daarbij wordt er 
lokaal, nationaal maar ook internationaal geopereerd. 
Verder wordt de samenwerking met deelnemers en 
professionals uit het veld aangegaan, zeker op het 
gebied van educatie. 

5 Samenwerking

WMC streeft naar een bredere verankering van het 
festival in het culturele veld. Om dat interdependen-
tie en interdisciplinaire samenwerking een wezenlijk 
onderdeel vormen van de nieuwe visie van WMC, 
worden er partnerschappen aangegaan met andere 
culturele partijen uit de regio en daarbuiten. Ook 
wordt de samenwerking met nationale en interna-
tionale festivals de komende jaren verder versterkt. 
Hierbij zijn niet alleen de festivals op het gebied van 
de klassieke muziek interessant voor WMC (waaron-
der Orlando, CantaRode, Cultura Nova), maar ook 
bijvoorbeeld Woodstock der Blasmusik (Oostenrijk), 
North Sea Jazz en Lowlands. WMC werkt daarnaast 
aan zijn zichtbaarheid tijdens evenementen als CHIO 
en TEFAF.

WMC werkt nauw samen met alle organisaties op 
het gebied van HaFaBra en Mars en Show in Neder-
land en daarbuiten. Denk aan de Koninklijke Neder-
landse Muziek Organisatie (KNMO) en de WASBE 
(World Association for Symphonic Bands and Ensem-
bles). WASBE is de internationale koepelorganisatie 
van orkestdirigenten, muzikanten, muziekuitgevers, 
docenten en instrumentenbouwers.

Op het gebied van educatie en talentonwikkeling - 
de WMC Academy - werkt WMC samen met relevante 
partners in het veld. In samenspraak met deze orga-
nisaties - o.a. Klinkend Perspectief, de Nederlandse 

conservatoria, BvOI, LKCA, etc. - wordt de pijler vorm-
gegeven. Daarmee wordt enerzijds de uitwisseling van 
musici onder en met elkaar bevorderd en anderzijds 
een breed publiek in verschillende delen van Limburg 
bereikt. 

Tevens zullen combinaties van jeugdorkesten uit 
verschillende landen concerten in de grensregio ver-
zorgen. Bij al deze concerten en projecten is sprake 
van directe samenwerking tussen professionals en 
amateurs. Op verschillende podia in Limburg als in de 
Euregio, zullen in navolging van de succesvolle con-
certen in 2017, diverse WMC concerten georganiseerd 
worden. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met 
organisaties die bewezen hebben een concert te kun-
nen organiseren. Dit kunnen zowel bestaande podia 
zijn - denk aan het Openluchttheater in Valkenburg, 
het Munttheater in Weert en de Maaspoort in Venlo 
-, als gemeenschapshuizen en repetitielokalen. WMC 
promoot het adopteren van een concert door een 
amateurgezelschap zoals bijvoorbeeld de Koninkijke 
Harmonie Sint Michiel uit Thorn. Hierbij neemt WMC 
de positie in van linking pin tussen een internationaal 
amateurorkest en een orkest uit de provincie. De cul-
turele en muzikale uitwisseling wordt op deze manier 
in de hele provincie gepromoot. WMC tracht op deze 
manier nieuwe doelgroepen te bereiken die niet snel 
naar Kerkrade zullen komen. 

5.1 Samenwerking met (inter)nationale culturele organisaties

Om de positie van WMC te versterken is het van 
wezenlijk belang om de samenwerking met andere 
organisaties en festivals verder te versterken. In een 
sterk geglobaliseerde wereld is het wenselijk noch 
haalbaar om solistisch te opereren. WMC wil daar-
entegen optreden als verbinder tussen organisaties 
en blaasmuziekregio’s in Europa en daarbuiten. Dit 

bestendigt het internationale karakter van het festi-
val en vergroot de onderlinge samenwerking tussen 
organisaties die actief zijn in de blaasmuzieksector. 
Kruisbestuiving tussen belangenorganisaties en festi-
vals waarbij ieder zijn eigen expertise en deelgebied 
bestiert leidt tot de ontwikkeling van waardevolle 
gezamenlijke initiatieven. 

5.2 Samenwerking tussen professionals en amateurs 
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Rasterder Musiktage (DE)
Dit internationale festival, het officieuze Europese 
Kampioenschap, wordt bezocht door veel Europese 
maar ook Aziatische marching- en showbands. 

Landsgardeforeningen (DK)
Deze organisatie houdt eens in de twee jaren hun 
officiële Deense kampioenschap. Deze vinden door-
gaans plaats in het eerste weekend van juli. 

Woodstock der Blasmusik (AT)
Met dit Oostenrijkse festival is de samenwerking 
aangegaan om het nieuwe wedstrijdonderdeel Copa 
Kapella vorm te geven. 

Innsbrucker Promenadekonzerten (AT)
Tijdens deze concertcyclus krijgen orkesten de moge-
lijkheid om in de binnenstad (Hofburg) van Innsbruck 
concerten te geven. 

De samenwerking met deze festivals biedt kansen 
voor het WMC. Door bands of orkesten de mogelijk-
heid te bieden om op meerdere plekken in Europa op 
te treden, worden de kosten van de reis en het verblijf 
lager en wordt het voor bands aantrekkelijker om de 
reis te maken. Deze wijze van samenwerking geeft 
een sterke impuls aan de artistieke relevantie van de 
line-up van WMC.  

De samenwerking met Adams Muziekcentrale 
uit Ittervoort, leverancier van blaasinstrumenten en 
slagwerk, wordt in 2021 verder uitgebreid. Naast de 
levering van instrumentarium ten behoeve van de 
wedstrijden wordt de relatie uitgediept door in geza-
menlijkheid activiteiten te organiseren (workshops, 
masterclasses) en artiesten te programmeren. 

WASBE Conferentie Praag (CZ) 
WMC en de WASBE conference vallen samen in 2021. 
Er vindt in dat jaar een artistieke uitwisseling plaats 
tussen Kerkrade en Praag.

Taptoe Basel (CH):
Deze taptoe vindt jaarlijks plaats in de maand juli en 
wordt bezocht door tienduizenden mars en show 
liefhebbers. 
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Buiten de culturele sector wordt in de komende 
jaren weer de samenwerking met organisaties in toe-
risme en recreatie gezocht. Dat geldt in het bijzonder 
voor grote attracties als GaiaZoo en steden als Valken-
burg en Maastricht. Het gaat vooral om het realiseren 
van een gecombineerd aanbod. Er zal echter niet 
alleen gekeken worden naar Limburg. Juist de unieke 
positie van Kerkrade binnen Europa – op relatief korte 
afstand van grote Europese steden als Parijs, Berlijn, 
London etc. – moet met name de aantrekkelijkheid 
van deelname aan het WMC vergroten. 

Een samenwerking met de IBA Parkstad, die in 2017 
op kleinere schaal plaatsvond, gecontinueerd werd in 
2019 en verder bestendigd wordt in 2020, zal in 2021 
accumuleren in een meer betekenisvollere samen-
werking gericht op het profileren van de regio en het 
vergroten van de gasvrijheid. IBA Parkstad vormt in 
2021 een belangrijke partner bij het realiseren van 
het WMC Village. WMC speelt tevens een rol in het 

expo-jaar van IBA, het jaar waarin alle ruimtelijke en 
culturele projecten worden gepresenteerd.   

Op het gebied van hospitality en de exploitatie van 
het WMC Village en de markt in Kerkrade zal worden 
samengewerkt met professionals uit de entertain-
ment- en evenementensector. WMC gaat deze verbin-
dingen aan om zodoende kwaliteit te kunnen waar-
borgen en professionele expertise toe te voegen aan 
het huidige managementteam. 

WMC zoekt de samenwerking op het gebied van 
regio- en stadspromotie en richt zicht hierbij niet 
alleen op Kerkrade maar zeker ook op andere Lim-
burgse gemeenten en organisaties zoals de VVV en 
Maastricht Marketing. De samenwerking wordt ook 
aangegaan met Euregionale Partners zoals het Aachen 
Tourist Service en de diverse Culturele Centra (CC) 
in België zoals C.C. Maasmechelen en het Cultuurcen-
trum C-Mine van Genk. 

5.3 Samenwerking met andere sectoren

WMC maakt onderdeel uit van het rijke immaterië-
le erfgoed van Limburg. In 2021 – tijdens de 19e editie 
van het festival – bestaat WMC 70 jaar. Een heugelijk 
feit dat wordt gevierd middels een boekwerk waarin 
de geschiedenis van het festival wordt beschreven en 
een tentoonstelling in Museumplein Limburg en/of 
de vernieuwde HuB. Op basis van een bijzonder grote 
hoeveelheid bronnen – beeld- en geluidsdragers, kran-
tenartikelen, getuigenissen en foto’s – schetst WMC 
het narratief van het festival. Doelstelling is om zowel 
de tentoonstelling als het boek op een laagdrempelige 
en interactieve wijze vorm te geven. 

Ook zoekt WMC de verbinding met materieel 
erfgoed door concerten te organiseren op toonaan-
gevende, beeldbepalende locaties in Limburg die de 
geschiedenis van de streek symboliseren. Denk hierbij 
aan de mijnschacht Nulland en Abdij Rolduc in Kerkra-
de, Slot Schaesberg in Landgraaf, Kasteel Schaloen 
in Schin op Geul en Kasteel Hoensbroek. Limburg 
kent meer dan 5.000 rijksmonumenten. Zij vormen 
waardevolle herkenningspunten in het landschap en 
zijn tevens onderdeel van de Limburgse identiteit. 
WMC vindt het waardevol om deze plekken verder te 
versterken door de link te leggen tussen erfgoed en 
muziek; tussen materieel en immaterieel erfgoed. 

5.4 WMC Erfgoed en monumenten

Abdij Rolduc Kerkrade
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Binnen WMC is het bestuur verantwoordelijk voor 
de organisatie, het financieel beleid en het risicobe-
heer. De uitvoering is in handen van het management-
team en de ruim 200 vrijwilligers. Onderlinge afstem-
ming tussen het managementteam en het bestuur 
geschied door een maandelijks, dan wel tweemaande-
lijks bestuursoverleg. Daarnaast worden de verschil-
lende bestuursleden rechtstreeks betrokken bij de 
voortgang van specifieke projecten. Deze werkwijze 
en organisatiestructuur blijft ook voor de periode 
2021 t/m 2024 gehandhaafd. 

Dat de 18e editie van WMC wederom een succes 
was, valt wellicht nog het best te verklaren aan de 
hand van de resultaten van het tevredenheidson-
derzoek onder deelnemers en bezoekers. De ruim 
vierduizend respondenten van het bezoekerstevre-
denheidsonderzoek waardeerden WMC met een ge-
middeld cijfer van een 8,1. Uit het onderzoek bleek dat 
85% van de respondenten afkomstig is buiten Kerkra-
de en dat in totaal 61% van de bezoekers woonachtig 
is in de Provincie Limburg. Daarnaast waardeerden 
deelnemers WMC met een 7,8. Over het algemeen 
genomen wordt het internationale karakter van het 
festival gezien als een belangrijke reden om iedere 
vier jaar weer deel te willen nemen aan WMC. Net als 
de toegankelijke sfeer van het evenement. Verbeter-
punten ziet men vooral op organisatorisch vlak, bij de 
begeleiding van hun deelname en de informatievoor-
ziening.

WMC heeft na afloop van de editie van 2017 ook 
inzichtelijk gemaakt wat de economische spin-off 
bedraagt van deelnemers. Hierbij is ervan uit gegaan 
dat iedere deelnemer in totaal €60 besteedt voor een 
overnachting en drie maaltijden. De totale waarde van 
het aantal muzikanten en daaraan gekoppelde over-
nachtingen wordt geschat op een kleine €13 miljoen, 
waarvan bijna €10 miljoen werd besteed in Provincie 
Limburg en de resterende €3 miljoen in de Duitse en 
Belgische grensregio.

6 Bedrijfsvoering

Hendrik Beerda
Onderzoeksbureau Hendrik Beerda onderzocht 
tijdens de vorige editie van WMC in 2017 op ver-
zoek van de organisatie hoe tevreden WMC-be-
zoekers waren over het festival. Tevens bracht 
Hendrik Beerda onder meer het gedrag van be-
zoekers, de economische spin-off van het festival 
en het profiel van bezoekers in kaart. Beerda doet 
dit voor een groot aantal Nederlandse festivals. 
Door met dit bureau samen te werken kan WMC 
zichzelf goed vergelijken met de festivalsector in 
Nederland.
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Per 1 september 2018 is er een aantal wezenlijke 
veranderingen doorgevoerd in de WMC-organisatie. 
De diversiteit en differentiatie van het speelveld heeft 
WMC doen besluiten om de functie van artistiek ma-
nager te verdelen over twee specialisten. Het algeme-
ne artistieke management ligt in handen van Björn Bus 
(0,5 FTE). Henk Smit neemt specifiek het artistieke 
management van de mars-, show - en percussiewed-
strijden voor zijn rekening (0,2 FTE). Verder vervult 
Leonie Jaeqx-Curvers de functie van operationeel ma-
nager (0,8 FTE) en Maikel den Dekker de functie van 
business manager (1,0 FTE). Tot slot wordt WMC op 
het gebied van communicatie en PR ondersteunt door 
Jules Roosenboom (0,6 FTE). In totaal leidt dit tot een 

vaste personele bezetting van 3,1 FTE. In 2021 liggen 
de personele lasten echter hoger, gezien de omvang 
en professionaliteit van het festival en de daarmee 
gepaard gaande noodzakelijke externe expertise, zoals 
een projectleider Educatie en Talentontwikkeling, 
projectleider Hospitality en een aantal artistieke advi-
seurs.  WMC volgt de CAO Nederlandse Poppodia- en 
festivals. 

6.1 Uitvoerende organisatie

Vanaf de oprichting van WMC is het werken met 
vrijwilligers, naast betaalde krachten, vanzelfsprekend 
geweest. Voor de organisatie vervullen de vrijwilligers 
een essentiële rol. De vrijwilligers dragen in belangrij-
ke mate bij aan het behalen van de doelstellingen en 
resultaten. Veel vrijwilligers zijn ervaringsdeskundige 
en brengen vitale ervaring mee vanuit het verleden. 
WMC biedt een breed scala aan vrijwilligerswerkzaam-
heden aan en staat, binnen de mogelijkheden van 
begeleiding, open voor vrijwilligers van diverse leef-
tijden, afkomst en achtergrond, die door middel van 
vrijwilligerswerk hun persoonlijke doelstellingen willen 
realiseren. 

In 2020 wordt het vernieuwde en geprofessiona-
liseerde vrijwilligersbeleid ingevoerd. In de afgelopen 
periode heeft WMC door middel van evaluaties met 
vrijwilligers, professionals in het veld en ervaringen 
van andere cultuurfestivals een beleidsstuk opgesteld. 
Hiermee wordt voor zowel de vrijwilliger als mede-
werkers of bestuursleden duidelijk wat van hem of 
haar verwacht wordt. Zo stelt WMC behoorlijke eisen 
aan vrijwilligers voor wat betreft hun beschikbaarheid 
en het nemen van verantwoordelijkheden. Daarbij is 
het voor WMC van groot belang om vrijwilligers in te 
kunnen zetten voor overige WMC-projecten, zoals het 
festival BLOW!. 

6.2 Vrijwilligers 
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WMC heeft een gezonde reservepositie. De WMC 
bestemmingsreserve is met name opgebouwd uit de 
“plus” van het festival 2013, toen voor het eerst in het 
bestaan van WMC een relatief groot positief resultaat 
werd behaald. Daarnaast mocht WMC de bestem-
mingsreserve van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) 
na afloop van de cultuurplanperiode 2013-2017 toe-
voegen aan deze reserve. WMC beschikt zodoende 
ook aan het eind van de lopende periode over een 
“adequate” algemene reserve. Op basis van ervaring 
houdt WMC rekening met de gedeeltelijke inzet van 
de opgebouwde reserves in 2021. 

Het is immers duidelijk dat de organisatie van het 
WMC nog steeds een fors bedrijfsrisico betekent, 
aangezien de jaarbegroting in 2021 ruim € 3 miljoen 
bedraagt. WMC houdt daarom rekening met de ge-
deeltelijke inzet van de opgebouwde reserves. Gezien 
het feit dat WMC een zorgvuldig opgestelde begroting 

presenteert ziet de organisatie dit echter met vertrou-
wen tegemoet.

De inschatting van de organisatie blijft dat WMC 
een bestemmingsreserve van 10% van de totaalbegro-
ting dringend noodzakelijk acht, om zodoende vooral 
in 2021 het risico enigszins af te dekken. WMC gaat 
vanzelfsprekend ook in de komende periode sober, 
doelmatig en prudent om met de financiële middelen, 
in het bewustzijn dat het in belangrijke mate ook om 
gemeenschapsgeld gaat. Daarnaast dient ook het feit 
dat we in de tussenliggende jaren hogere kosten heb-
ben door o.a. de organisatie van BLOW!, het profes-
sionaliseren van de organisatie en het naar behoren 
handelen op basis van de Fair Practice Code in ogen-
schouw te worden genomen.

6.3 Financiële positie

WMC gaat ervan uit in 2021 zo’n € 2,4 miljoen aan 
eigen inkomsten (liefst 75% van het budget) te realise-
ren, dit zijn o.a. publieksinkomsten, deelnemersbijdra-
gen, sponsoring en overige directe inkomsten. WMC 
is zodoende afhankelijk van onzekere inkomstenbron-
nen. Recettes vormen de grootste inkomstenbron 
van WMC. De sociaaleconomische omstandigheden 
in de regio vragen nog steeds om een terughoudend 
prijsbeleid.

Om onze internationale rol en positie ook in de ko-
mende jaren vorm en inhoud te geven blijft de steun 
van overheid en bedrijfsleven nodig. Ondanks het gro-
te aandeel eigen inkomsten blijven subsidies, bijdragen 
van fondsen en sponsoring noodzakelijk, evenals de 
ruimte om in de tussenliggende periode een ruime 
reservepositie op te kunnen bouwen. WMC stuurt 
sterk op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering en 
het mijden van risico’s. Op voorhand kan echter niet 

worden uitgesloten dat geraamde publieksinkomsten 
tegen vallen. Met het bewust aanhouden van een 
risicobuffer in de vorm van de bestemmingreserve, 
die met instemming van het Fonds Cultuurparticipatie 
is gevormd, denken wij voldoende zekerheid achter de 
hand te hebben. 

WMC is sterk afhankelijk van bijdrages van subsidi-
enten als Provincie Limburg, Fonds voor Cultuurparti-
cipatie (Rijk) en gemeente Kerkrade. Zo ondersteunt 
de gemeente Kerkrade, naast de jaarlijkse subsidie 
van ruim €120.000, middels projectsubsidies voor het 
organiseren van specifieke activiteiten zoals het jaar-
lijkse BLOW! by WMC en het 70-jarig jubileum in 2021. 
Daarnaast ondersteunt de gemeente Kerkrade bij het 
zo laag mogelijk houden van productionele kosten als 
beveiliging, afvalverwerking en schoonmaak. 

6.4 Financieringsmix 

WMC kiest ervoor om een breed publiek te blijven 
aanspreken met een hoogwaardig programma tegen 
relatief bescheiden entreeprijzen. Ook met moderate 
entreeprijzen zal alleen een hoogwaardig programma 
in combinatie met een aansprekende wervingscam-
pagne weer voldoende bezoekers, nieuw publiek en 

meer buitenlandse bezoekers naar de wedstrijd- en 
concertlocaties brengen. En alleen een creatieve en 
ambitieuze marketing zal voldoende (nieuwe) spon-
sors aanspreken om de ambitieuze financiële doelstel-
lingen te halen. 

6.5 Marketingactiviteiten en prijsstrategie 
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Doel is dan ook om de veelkleurigheid, het mondia-

le karakter, de topkwaliteit en de spilfunctie van WMC 
nog meer uit te gaan dragen. Essentieel is daarbij om 
de reputatie van WMC met gepaste trots uit te dragen 
en het “wij-gevoel” bij alle doelgroepen te versterken 
door zoveel mogelijk mensen aan te spreken met de 
bijzondere beleving die WMC oplevert. WMC kan 
daartoe gebruik maken van een onuitputtelijke bron 
van ervaringen, emoties en beleving van vele deelne-
mers en bezoekers uit decennia.  

Ook wordt er een media-atelier ingericht met 
materiaal uit binnen- en buitenland, dat vervolgens 
gebruikt kan worden in de publiekscampagne en de 
sponsorwerving. Met een duidelijke focus op alle 

mogelijke digitale communicatie wilt WMC, mede met 
hulp van coproducenten en de geschetste strategie, 
meer potentiële bezoekers in een groter gebied berei-
ken. Ook wordt al in vroeg stadium aandacht gegene-
reerd voor WMC door actief te communiceren over 
de aanloop naar WMC 2021, vanuit het perspectief van 
zowel deelnemers als bezoekers en de regio. 

Om de targets uit ons marketing- en communica-
tieplan te realiseren is het budget t.o.v. de realisatie 
2021 verhoogd en wordt de in 2017 ingezette lijn met 
de inzet van professional(s) voortgezet. WMC blijft 
structureel middelen vrij maken om ook in de volgen-
de jaren uit de planperiode voldoende gekwalificeerde 
personele inzet voor PR en Marketing te realiseren. 

Het WMC-bestuur is verantwoordelijk voor de 
organisatie en het in acht nemen van de Governance 
Code Cultuur. Verantwoordelijkheden, taken, be-
voegdheden en werkwijze zijn duidelijk omschreven in 
het “Handboek WMC-organisatie”. De bestuursleden 
zijn onbezoldigd en kunnen als vrijwilligers uitsluitend 
daadwerkelijk gemaakte onkosten declareren. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel 
beleid en risicobeheer, met sluitende interne procedu-
res en externe controle. Beleidsvoorbereiding ge-

schiedt over het algemeen vanuit samenspraak tussen 
het betreffende bestuurslid en desbetreffende mana-
ger. De uitvoering is in handen van het management-
team en de vrijwilligers. Gezien de beperkte omvang 
van het team is het onvermijdelijk dat bestuursleden 
nauw worden betrokken bij specifieke uitvoerende 
activiteiten. Hoe Stichting WMC de Governance Code 
Cultuur toepast wordt verder toegelicht in het be-
drijfsplan. 

6.6 Governance Code Cultuur

WMC opereert binnen een bijzonder brede con-
text van vrijwilligers, professionals en amateurs. De 
organisatie richt zich niet alleen op het organiseren 
van een festival voor blaasmuzikanten, maar vooral op 
het voortstuwen van de sector als geheel. De ontwik-
kelingen van muzikanten en orkesten, zowel nationaal 
als internationaal, ziet WMC als een wezenlijk doel. 
Muzikanten, componisten, dirigenten en andere ma-
kers moeten zich middels het vehikel-WMC duurzaam 
kunnen ontwikkelen binnen de wereld van de blaas-
muziek. WMC heeft kortom een voortrekkersrol en 
wil dit ook laten doorklinken in zijn beleid. Diversiteit 
en veelkleurigheid zijn daarbij sleutelbegrippen. WMC 
biedt een podium aan een bijzonder divers scala aan 
kunstdisciplines, maar ook jonge muzikanten die de 
potentie hebben zich professioneel te ontwikkelen. 
WMC zorgt ervoor dat deelnemers op verschillende 
niveaus (divisies) kunnen instappen en dat deelname 

laagdrempelig is. Een van de nieuw geformuleerde 
kernwaarden van het festival is ‘Inclusiviteit’. In de 
context van WMC houdt dit in dat WMC openstaat 
voor iedereen, ongeacht afkomst, gender of beper-
king. 

Omdat WMC een aanjaag- en voorbeeldfunctie in 
de sector heeft, is het van belang dat de organisatie 
een transparant beleid voert en muzikanten en ande-
re belanghebbenden marktconform betaalt. Omdat 
de organisatie voor een belangrijk deel afhankelijk is 
van een grote schare vrijwilligers heeft WMC tevens 
in 2020 een nieuw vrijwilligersbeleid geformuleerd 
waarin zowel de beloning als persoonlijke ontwikkeling 
van vrijwillige krachten geborgd is. 

6.7 Fair Practice Code
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In 2019 heeft het actuele debat over een inclusieve 
samenleving en gelijke kansen voor iedereen geresul-
teerd in een nieuwe, breder inzetbare gedragscode. 
WMC onderschrijft deze gedragscode. Het beleid van 
WMC bevat specifieke doelstellingen om het pro-
gramma aan te laten sluiten op een cultureel divers 
publiek en deelnemers. De nieuwe opzet van o.a. het 
WMC Village moet zorgen voor een plek waar muziek-
gezelschappen van over de hele wereld en uit verschil-
lende culturen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren 
en motiveren. De wedstrijden van WMC zijn gericht 
op het toetsen van bands en orkesten uit zo veel mo-
gelijk verschillende (muziek)culturen. Deelnemers van 
WMC komen uit ruim 30 landen. 

Voor het ontwikkelen van het interculturele pro-
gramma worden niet-westerse makers/programmeurs 
aangetrokken. In samenwerking met o.a. de WASBE 
(World Association for Symphonic Bands en Ensem-
bles), de AMBC (Asian Marching Band Confederation) 

en de Asia and Pacific Band Directors’ Association 
(APBDA) worden verschillende onderdelen van WMC 
uitgewerkt en vormgegeven. Tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van de AMBC in Thailand heeft WMC in 
2019 contact gelegd met landen die voorheen nog 
nooit van WMC gehoord hadden maar met wie nu de 
samenwerking gezocht wordt. Denk aan landen als 
Rusland, Maleisië, Indonesië en Zuid-Korea. Tijdens 
deze top van blaasmuziekorganisaties in het Oosten 
was WMC het enige Europese festival dat aanwezig 
was. Middels deze internationale organisaties wordt 
ook contact gezocht met deelnemers en publiek via 
diverse mediakanalen. 

In 2017 is er een uitgebreid publieksonderzoek 
gehouden door Hendrik Beerda Consultancy. In 2021 
wordt er ook gekeken naar de samenstelling van het 
publiek en het aantal niet-westerse bezoekers zodat 
WMC in 2025 nog beter kan inspelen op deze doel-
groepen.

6.8 Code Diversiteit & Inclusie 
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Het Wereld Muziek Concours (WMC) heeft een 
lange, rijke geschiedenis in de regio en in de wereld, 
maar is tegelijkertijd een festival dat zich oriënteert 
op de toekomst en een voortrekkersrol inneemt in de 
sector. Daarom moet de organisatie voortborduren 
op successen uit het verleden en tegelijkertijd voort-
durend de ogen openhouden voor nieuwe ontwik-
kelingen binnen de blaasmuziek en in festivalland. 
WMC opereert op het snijvlak van wijk en wereld. 
Het festival maakt al 70 jaar deel uit van het Limburgs 
immaterieel erfgoed en de identiteit van Klankstad 
Kerkrade , maar biedt tegelijkertijd een podium aan 
orkesten en individuele muzikanten uit ruim dertig 
landen en vier continenten. Dat betekent een veelheid 
aan muziekstijlen, culturen en verwachtingen. WMC 
wil voor zowel wijk als wereld een festival organise-
ren waar mensen zich thuisvoelen, dat nieuwsgierig 
maakt, inspireert en waar mensen elkaar vinden in een 
sfeer van verbroedering en gastvrijheid. WMC is een 
wedstrijd op het hoogste niveau, maar moet tevens 
een plek zijn waar mensen zich kunnen ontwikke-
len. Het negentiende-eeuwse Bildungs-ideaal vormt 
voor WMC nog altijd een wezenlijk uitgangspunt. Het 
voortstuwen van de ontwikkeling van het individu 
– zowel op muzikaal gebied als op maatschappelijk 
en cultureel vlak – ziet WMC als een kerntaak. Deze 
overtuiging was leidend bij het ontwikkelen van een 
nieuwe, toekomstgerichte visie op het festival voor de 
periode 2021-2024 en daarna.

In de praktijk betekent de hernieuwde visie dat 
WMC zijn wedstrijden voor harmonie- en fanfareor-
kesten, brassbands, percussie-ensembles, mars- en 
showbands en dirigenten verder ontwikkelt en daar-
mee inspeelt op trends in de sector. De mars- en 
showwedstrijden krijgen bijvoorbeeld meer divisies 
om ervoor te zorgen dat WMC toegankelijk wordt 
voor een nog grotere groep muzikanten en orkesten. 
Binnen de concertwedstrijden voor harmonie- en 
fanfareorkesten, percussie-ensembles en brassbands 
brengt WMC een clustering per divisie aan. Dat houdt 
in dat alle deelnemers binnen een bepaalde divisie 
(1 t/m 3 en de Concertdivisie) in hetzelfde week-
end optreden. Door wedstrijden van hoog niveau in 
bovenstaande disciplines te organiseren levert WMC 
een sterke bijdrage aan het ontwikkelen van amateur-
talent.

Nieuwe stijlen en concertvormen hebben de 
blaasmuzieksector de afgelopen jaren ingrijpend ver-

anderd. De opkomst van jonge, hippe brassbands, de 
populariteit van festivals als Woodstock der Blasmusik 
en de steeds belangrijker wordende symbiose tussen 
blaasmuziek en popmuziek hebben ook WMC geprik-
keld om de scope van het festival uit te breiden en de 
artistieke relevantie van het festival te borgen. WMC 
organiseert – naast het vierjaarlijkse festival – sinds 
2019 ook een jaarlijks festival onder de titel BLOW! by 
WMC dat zich richt op verjonging en vernieuwing in 
de sector. Ook organiseert WMC in 2021 voor het eer-
ste een wedstrijd voor blaaskappelen en brassband-
jes waarbij entertainment een doorslaggevende rol 
speelt. Met BLOW! en deze nieuwe wedstrijdonder-
delen bindt WMC een nieuwe doelgroep aan zich. De 
organisatie stelt zich tevens tot doel om mensen die 
niet snel in aanraking komen met cultuur, te betrekken 
bij de activiteiten van WMC.

WMC zet ook in de komende periode in op een 
duurzame en consistente samenwerking met een 
breed scala aan nationale en internationale partners, 
zowel binnen het culturele veld als daarbuiten. Een 
sterke verbinding met bijvoorbeeld de toerismesector, 
het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, lokale en na-
tionale verenigingen en belangenorganisaties is voor 
WMC onontbeerlijk. 

In de W van Wereld schuilt een belangrijk deel 
van het bestaansrecht van het festival. Daarom werkt 
WMC voortdurend aan een verbreding van het in-
ternationale deelnemers aan het de wedstrijden. Dat 
doet de organisaties middels missies naar onder meer 
Azië en Noord-Amerika in de periode 2022-2024, maar 
ook door hechte allianties aan te gaan met buiten-
landse festivals. Deze zijn onmisbaar bij de verdere 
profilering van WMC als internationaal podium en bij 
het werven van deelnemers. 

Een belangrijke drijfveer voor buitenlandse bands 
en muzikanten om WMC te bezoeken is de totaalbele-
ving. Ze willen highlights uit de regio en daarbuiten be-
zoeken, ze willen een gastvrije ontvangst en interactie 
met andere muzikanten. Daarom bouwt WMC tijdens 
komende edities een sfeervol village voor muzikan-
ten en bezoekers waar zij kunnen eten en drinken, in 
gezamenlijkheid muziek kunnen maken en – misschien 
wel het belangrijkst – elkaar kunnen ontmoeten in een 
informele sfeer. Orkesten en muzikanten die voorheen 
verspreid over Kerkrade aten en sliepen, brengt WMC 
nu samen in het Village. WMC legt in zijn communica-

7 Samenvatting
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tie naar deelnemers en bezoekers nog meer nadruk 
op de kwaliteiten van Limburg als toeristische regio. 
WMC biedt tevens een deel van zijn culturele aanbod 
aan buiten de regio van vestiging; in Nederlands - Lim-
burg, maar ook in de Euregio. 

De groeiende diversiteit activiteiten heeft ook zijn 
weerslag op de organisatie. In de periode 2018-2019 
heeft er een personele wissel plaatsgevonden die de 
organisatie verjongt en toekomstbestendig maakt. In 
2020 wordt het vernieuwde vrijwilligersbeleid inge-
voerd. Ook dit maakt deel uit van de verdere profes-
sionalisering van de organisatie. WMC streeft er in de 

komende periode naar om zijn stabiele financiële posi-
tie te behouden. Het organiseren van WMC en BLOW! 
brengt een groot financieel risico met zich mee omdat 
de organisatie grotendeels afhankelijk is van inkom-
sten uit recettes. Door wederom, in samenspraak met 
subsidienten, de niet-WMC jaren te gebruiken om de 
reserves aan te vullen, is de organisatie in staat om 
deze risico’s te nemen. 

De uitwerking van bovenstaande visie op de toe-
komst van het festival vindt u in het Activiteitenplan 
2021-2024 en het Bedrijfsplan 2021-2024.  
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